Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 20 / 28.09.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 28. 09. 2020 година / понеделник/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна – записка от Мехмед Билялов – заместник кмет на община
Лозница относно: Актуализация на поименния списък за обектите за капиталови разходи с източник
на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.
………………………………………………………………………..........................................................
Г-н Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна
– записка.
Г-н А. Калинов: Може ли да ни се разясни какво представлява авторския надзор.
Г-жа Данаила Савова: За всички строежи от първа до пета категория включително при
осъществяване на строителството е задължително да се упражнява надзор. За това Възложителят
сключва договор с проектанта да упражнява авторски надзор по време на строителството. Целта на
този надзор е да следи дали точно се изпълнява инвестиционния проект. Дейността на проектанта
при осъществяване на този надзор обезпечава успешното изпълнение на проекта и
законосъобразното подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, както и
съгласуване на екзекутивите.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 15 – Общински съветници
„ЗА” – 14
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
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Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
отсъства
ЗА
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
Въздържал се

РЕШЕНИЕ № 98
28 септември 2020 год.
Съгласно чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси в рамките на определените капиталови
разходи,финансирани със средства от целева субсидия се допускат вътрешни компенсирани промени
между отделните обекти.
Предлагам на Вашето внимание вътрешни компенсирани промени между отделните обекти
финансирани със средства от целева субсидия,съгласно Приложение № 1.
1.От поименния списък да отпадат следните обекти, на стойност 34708 лв.:
1.1.Пристройка към сграда,находяща се в с.Ловско,ул.“Стара планина“ № 8- 12248,00 лв.
1.2.ОР кметство с Гороцвет,ул.“Искър“ № 15-2460,00 лв.
1.3.ОР на общинска администрация гр.Лозница,ул.“Васил Левски“ № 6-20000,00 лв.
2.Да се увеличат разходите на следните обекти на стойност:21412 лв.
2.1.Копирна машина за общинска администрация-2950.00 лв.
2.2.ОР НУ“В.Левски“гр.Лозница,ул „Дружба“ № 15-7661 лв.
2.3.Канализационна
мрежа
гр.Лозница,ул.“Свети
Кирил
и
Методий“-5882
лв.
2.4.Канализационна мрежа гр.Лозница,ул“Свети Кирил и Методий“ и ул.“Пенчо Кубадински“2289 лв.
2.5.Канализационна мрежа гр.Лозница,ул.“Здравец““- 870 лв.
2.6.Канализационна мрежа гр.Лозница,ул.“Еделвайс““- 870 лв.
2.7.Канализационна мрежа гр.Лозница,ул.“Гоце Делчев“- 889 лв.
2.8.Ремонт на ул.“Илия Йовчев“ с.Гороцвет-1 лв.
3.Да се добавят следните нови обекти,на стойност 13296 лв.
3.1.Реконструкция и рехабилитация на ул.“Кл.Ворошилов“ с.Ловско-авторски надзор-2119 лв.
3.2.Реконструкция и рехабилитация на ул.“Христо Смирненски“ с.Ловско-авторски надзор-810 лв.
3.3.Реконструкция и рехабилитация на ул.“Петко Вълчев“ с.Ловско-авторски надзор-2460 лв.
3.4Реконструкция и рехабилитация на ул.“Назъм Хикмет““ с.Ловско-авторски надзор-847 лв.
3.5.Реконструкция и рехабилитация на ул.“Ивайло“ гр.Лозница-авторски надзор-2089 лв.
3.6.Реконструкция и рехабилитация на ул.“Хан Крум“ гр.Лозница-авторски надзор-1290 лв.
3.7.Реконструкция и рехабилитация на ул.“
П.Пенев“ с Манастирско-авторски надзор-739 лв.
3.8.Реконструкция и рехабилитация на ул.“Бели Лом“ с.Манастирско-авторски надзор-290 лв.
3.9.Реконструкция и рехабилитация на ул.“Тодор Каблешков“ с.Чудомир-авторски надзор-2652 лв.
На основание чл. 21,ал. 1,т. 6 и ал. 2 от ЗМСА,чл..124,ал.3 от Закона за публичните финанси, във
връзка с чл.60,ал.1 от Административно процесионалния кодекс,Общински съвет гр.Лозница
РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде извършена актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. ,съгласно
Приложение № 1
2.Възлага на кмета на община Лозница да извърши необходимата актуализация по бюджета на
общината ,свързана с изпълнение на решението.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 02/10 /2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

